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Конференції:
1.
XVІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні питання педіатрії»
(Сідельниковські читання).
21 - 23 вересня 2016 року, м. Львів
Шановні колеги!
На конференції будуть розглянуті сучасні проблеми догляду за здоровою
дитиною та її вигодовування, проблеми діагностики, лікування та профілактики
поширених хвороб дитячого віку. Також буде проведене окреме секційне засідання
із обговоренням звітів головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «дитяча
кардіоревматологія».
У межах роботи XVІІІ Сідельниковських читань 23.09.2016 року на базі
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
відбудеться науково-методична нарада з актуальних питань викладання педіатрії у
вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.
Заявки на участь (автори, назва доповіді, установа, місто, прізвище
доповідача, телефон, поштова та електронна адреса) просимо надсилати на адресу:
02125, м. Київ, проспект Алішера Навої, 3, Київська міська дитяча клінічна лікарня
№2, завідувачу кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця, члену-кореспонденту НАМН України, професору Волосовцю
Олександру Петровичу до 1 червня 2016 року або на електронну адресу
krivopustov@voliacable.com
У відповідності до наказу МОЗ України від 07.07.2009 № 484, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 27.07.2009 № 693/16709, учасники конференції
отримають сертифікат МОЗ України, який надає відповідну кількість балів для
атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії.
До участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції запрошуються
головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, лікарі-педіатри, лікарі зі
спеціальностей «загальна практика – сімейна медицина», лікарі інших педіатричних
спеціальностей, організатори охорони здоров’я, головні позаштатні спеціалісти за
спеціальністю «дитяча кардіоревматологія», завідувачі та співробітники
педіатричних кафедр та кафедр сімейної медицини вищих медичних навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти, профільних науково-дослідних установ
МОЗ України та НАМН України.
Іногородніх учасників конференції просимо заздалегідь потурбуватися про
місце проживання у м. Львові та квитки на проїзд.
З повагою, Оргкомітет
Деталі на сайті: http://conference-sidelnikov.org.ua/
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2.
Програма стажувань німецького бізнесу в Україні
Програма стажувань німецького бізнесу в Україні пропонує студентам
унікальну можливість отримати практичний досвід роботи у провідних компаніях
Німеччини протягом декількох місяців.
Відправити свою заявку на участь можна з 11 квітня по 16 червня 2016 року
(термін стажування – з лютого по червень 2017 року, 3-5 місяців).
Таким чином, стипендіати можуть застосувати на практиці отримані в
університеті теоретичні знання, розширити свою кваліфікацію і отримати уявлення
про корпоративну культуру в Німеччині. Програма фінансується Федеральним
міністерством Німеччини з економічної співпраці і розвитку (BMZ) і за підтримки
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Стипендіати
отримують щомісячну фінансову допомогу, і, окрім того, компанії покривають
витрати на проживання та медичне страхування для інтернів.
Хто може подати заявку?
Студенти вищих семестрів (щонайменше 2 повних роки навчання), а також
молоді випускники. При цьому, їх навчальна програма повинна мати фокус на
бізнес (дисципліни економіки і організації виробництва), інженерні науки або IT,
журналістику або сільське господарство. Кандидати мають бути, як правило, не
старше 30 років. Необхідні дуже гарні знання німецької і / або англійської мови.
Додаткова інформація:
Група в контакті: http://vk.com/uainternship
Група на Facebook : https://www.facebook.com/groups/UAinternship/
Офіційна сторінка Ost-Auschuss : http://ost-ausschuss.de/node/738
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Конкурси — гранти
1.
Конкурс спільних українсько-французьких \
науково-дослідних проектів на період 2017-2018 років
З1 квітня до 15 червня 2016 року Міністерство освіти і науки України,
Міністерство закордонних справ та міжнародного розвитку і Міністерство
національної освіти, вищої освіти та досліджень Франції оголошують конкурс
спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у
2017-2018 рр.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними
напрямками:
1) дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного,
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку
суспільства і держави;
2) інформаційні та комунікаційні технології;
3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування;
5)науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань;
6) нові речовини і матеріали;
7) фізика високих енергій.
Особлива увага надаватиметься також проектам, тематики яких будуть
співпадати із визначеними у Рамковій програмі з наукових досліджень та інновацій
«Горизонт 2020».
Детальнішу інформацію про конкурс та бланки заявки можна отримати та
завантажити на сайті: http://innov.org.ua/hranty/konkursy/4002-konkurs-spilnykhukrainsko-frantsuzkykh-naukovo-doslidnykh-proektiv-na-period-2017-2018-rokiv
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2.
КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – АВСТРІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2017 – 2018 рр.
Відповідно до Угоди про науково-технічне співробітництво між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Австрія від 6 червня 2003 року та згідно з
Протоколом Шостого засідання українсько-австрійської Змішаної Комісії з питань
науково-технічного співробітництва від 19 травня 2015 року, Міністерство освіти і
науки України, Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки
Австрія та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти та
досліджень оголошують конкурс спільних українсько-австрійських науководослідних проектів для реалізації у 2017-2018 рр.
Партнери
1.українського боку реалізацією програми керує Міністерство освіти і науки
України.
2. австрійського боку – Федеральне Міністерство науки, досліджень і
економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного
співробітництва в галузі освіти та досліджень.
Мета Програми
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науковотехнологічного співробітництва між групами науковців обох країн.
Тематика Програми
До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки в Україні, а саме:
• Фізика високих енергій;
• Екологія;
• Біотехнології;
• Інформаційні та комунікаційні технології;
• Нанофізика і нанотехнології;
• Гуманітарні та соціальні науки.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
Конкурс відкрито з 15 березня по 15 травня 2016 року
Критерії відбору
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка передається для
наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього
Спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України
та, Федерального Міністерства науки, досліджень і економіки Республіки Австрія
приступає до остаточного розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано
фінансування.
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Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
наукова якість та інноваційний характер проекту;
здатність та компетентність тимчасових наукових колективів
втілити проект у життя;
можливість спільних досліджень і адекватності наукового методу;
досвід участі у міжнародних проектах і майбутній розвиток
міжнародного співробітництва;
якість інфраструктури установ, що беруть участь у проекті;
участь у проекті молодих вчених;
можливості практичного використання результатів проекту;
обґрунтування орієнтовної вартості проекту;
участь у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок.
Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним
проектом.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх
необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм
належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься
тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі
українських технологій іншим країнам.
Фінансування
Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль. Рішення
про продовження фінансування у наступному році приймається
після розгляду звіту за попередній рік роботи.
Австрійська сторона, для короткотривалого перебування в Австрії в рамках
затверджених проектів (до 14 діб), сплачує українським дослідникам дорожні
витрати (до 700 євро ) і 90 євро на добу, включаючи добові та проживання.
Українська сторона бере на себе витрати, пов'язані з перебуванням в Україні
запрошених австрійських вчених, які беруть участь в спільних проектах.
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською
мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді
(2 прим.) та на електронному носії (СD - диск));
лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку
установи-заявника;
- авторська довідка;
- акт експертизи;
анотація проекту;
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супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника
Міністра освіти і науки України Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви
програми за конкурсом якої подаються документи.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше
останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу Міністерства
освіти і науки України, (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також
зареєстровані у канцелярії Міністерства:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (канцелярія; штамп на конверті
поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 15 травня 2016 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для
листувань, яка розташована у холі Міністерства. Форма заявки на участь у
конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua.
Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у
тому, що їх австрійські партнери подали відповідну заявку до Австрійського
агентства міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень(OeADGmbH).
Після попереднього узгодження переліку проектів, матеріали розглядаються
державними експертизами обох країн. Після завершення всіх процедур
оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.
В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями
щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з
фінансуванням національної частини проекту поточного року .
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою
Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових
звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти
впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі
перспективи від широкого впровадження наукових розробок.
Відповідальні організації:
З української сторони:
Міністерство освіти і науки України
Відділ міжнародного науковотехнічного співробітництва Управління
міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції
Адреса:Київ 01601,
бул. Т.Шевченка, 16.
Тел. (044) 287 82 15
Факс (044) 287 82 50
Електронна пошта:
s_shapoval@mon.gov.ua,
a_ostapenko@mon.gov.ua .
Сайт організації: www.mon.gov.ua.

З австрійської сторони:
Австрійське агентство міжнародного
співробітництва в галузі освіти та
досліджень (OeAD-GmbH),
Центр з міжнародного співробітництва
та мобільності (ICM)
Адреса: вул. Ебендорферштрассе 7
А-1010 Відень.
Телефон +43 (0) 1 / 53408-445
Факс +43 (0) 1 / 53408-499
Електронна пошта: wtz@oead.at
Сайт організації: www.oead.at/wtz
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3.
Гранти для науковців у галузі історії та суміжних наук
Лейбницький інститут європейської історії пропонує гранти для іноземних
аплікантів, які бажають проводити дослідження, пов’язані з релігійною, політичною,
соціальною чи культурною історією Європи.
Спеціальності: історія.
Рівень: проведення дослідження. Тривалість проекту – мінімум 6 місяців.
Необхідні документи:
Для участі в програмі “Postdoctoral fellowships‖
 заявка
 CV
 Опис проекту
 Список публікацій
 Копія дисертації у форматі .pdf
 Копії дипломів
Дедлайн: для постдоку – 1 серпня 2016 року.
Заявки слід надсилати на цю адресу:
Leibniz Institute of European History, The Directors, Prof. Irene Dingel and
Prof. Johannes Paulmann, Re: Scholarship/fellowship application, fellowship@iegmainz.de
Детальна інформація на сайті: http://www.iegmainz.de/en/studentships/promotion/scholarship-programme

4.
Оголошується конкурс 2016 року на отримання грантів CRDF Global
за програмою «Спільні наукові проекти»

Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) оголошує конкурс
проектів для спільних груп українських і американських вчених, що спеціалізуються
на дослідженнях в аграрній сфері за напрямками:
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Сталий розвиток фермерства – менеджемент земельних і водних ресурсів,
який запобігає негативному впливу індустріальних факторів й сприяє
стійкості врожаїв до змін клімату, а також інших факторів впливу оточуючого
середовища.
 Геномні технології в селекції культур – технології/обладнання, що
поліпшують рівень врожаїв та позитивно впливають на стабільність
оточуючого середовища фермерських господарств.
До участі у конкурсі приймаються виключно проекти фундаментальних і
прикладних некомерційних досліджень з зазначеної вище проблематики, які
стосуються всіх розділів природничих наук, а також інженерної галузі – біології,
хімії, наук про землю, техніки, математики, фізики – в їх безпосередньому
застосуванні у сільському господарстві. В подальшому ці дослідження можуть бути
комерціалізовані, але це не може бути їх основною метою.


Мета конкурсу: Підтримати якісні інноваційні міжнародні дослідження спільних
наукових груп із США та України в області агротехнологій; Сприяти налагодженню
зв’язків в міжнародній науковій спільноті; Встановити стабільне партнерство між
університетами з України і США.
Критерії та умови конкурсу:
1. Проекти мають бути подані від об’єднаної наукової групи вчених, що
працюють в українських і американських організаціях.
2. Проекти мають включати одного Керівника проекту з України і одного з
США.
Вимоги до керівника проекту:
1. Мати ступінь не нжче магістра або кандидата наук (або засвідчити
відповідний науковий досвід);
2. Мати принаймні п’ять наукових публікацій в рецензованих наукових
виданнях. Керівник проекту несе відповідальність за виконання проекту в
межах своєї країни, координує діяльність виконавців проекту, а також
інститутів, що беруть участь у виконанні проекту.
Український Керівник проекту і члени української групи повинні:
1. бути громадянами України і постійно мешкати в Україні;
2. перебувати в Україні більшу частину терміну виконання проекту;
3. бути працівниками однієї із українських організацій;
4. приділяти весь робочий час виключно цивільним дослідженням.
Грант обсягом до 90 тисяч доларів США (45 тисяч доларів для української групи і
45 тисяч доларів для американської групи) надається для виконання проекту на
строк 1-2 роки.
Всі проекти мають бути подані через Електронну систему подачі проектів (EPS)
Головного офісу CRDF Global:
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https://eps.crdfglobal.org/2016Ukraine/StartPage.aspx. Оригінал проекту, а також всі
необхідні документи в паперовому й електронному форматі (на флеш-накопичувачі)
також подаються до Українського офісу CRDF Global.
Останній день подачі проектів: 15 червня 2016 року
Повний текст оголошення українською мовою доступний на сторінці CRDF Global в
Україні за посиланням: https://www.facebook.com/CRDF-Global-в-Україні.
Докладна
інформація
про
конкурс:
http://www.crdfglobal.org/grants-andgrantees/current-funding-opportunities/2016/04/11/2016-u.s.-ukraine-agriculturalresearch-competition.
Контакти
CRDF Global (США) Monica Kang, Project Manager, Research Partnerships,
1776 Wilson Blvd., Suite 300, Arlington, VA 22209
Phone: 703-526-2339,Fax: 703-526-9721. E-mail: mkang@crdfglobal.org
Український офіс
Євгенія Северяніна, Менеджер програми, CRDF Global в Україні 01024, Київ 24,
вул. Богомольця, 4, Офіс 134.
Телефон: 044 256 25 43. E-mail: eseveryanina@crdfglobal.org

5.
Відповідно до Угоди про співробітництво між НАН України та
Українським Науково-технологічним центром (УНТЦ)
оголошується черговий спільний конкурс НАН України та УНТЦ за
Програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи» з
фінансуванням проектів на паритетній основі
25 квітня 2016 року
Напрями конкурсу:
новітні технології та розробки для телекомунікацій, контролю стану довкілля,
медикобіологічних та спеціальних застосувань;
створення та застосування функціональних наноматеріалів;
інноваційні біотехнології для діагностики та лікування захворювань.
Загальні засади
УНТЦ та НАН України оголошують спільний запит на подання заявок, що
формально означає початок конкурсу з фінансуванням проектів на паритетній
основі. Участь у конкурсі передбачає виконання таких вимог:
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 Згідно з попередньою політикою УНТЦ не менше 50% учасників проекту
повинні мати відношення до розробки зброї масового знищення в минулому (анкети
попереднього досвіду).
 Відповідно до нової політики, що затверджена на 42-му засіданні
Адміністративної Ради УНТЦ, визначення учасників категорії 1 розширюється з
акцентом не тільки на тих фахівців, які мали відношення до зброї масового
знищення в минулому, але й на фахівців з досвідом роботи з технологіями
подвійного використання. Остання категорія фахівців може включати молодих
науковців. Всі надані проекти повинні включати фахівців категорії 1 (50%) (бажано,
щоб молоді виконавці проектів зазначеної категорії бути представлені в кількості не
менше 10% протягом виконання проекту). При цьому, якщо кількість молодих
виконавців проектів категорії 1 перевищуватиме 10%, такі проекти матимуть
приоритетність.
 Директора наукових установ НАН України не можуть бути керівниками
проектів
 Вартість пропозиції має бути обмежена 100,0 тис. дол. США, 50% яких
передбачені на оплату грантів та тренінгів по трансферу технологій як частини
програми «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи».
 Обов’язковою умовою для всіх заявників є включення як мінімум одного
партнера (колаборатора) з однієї з сторін, що фінансує проекти, тобто США та країн
ЄС (бажано, щоб ці партнери були з двох західних сторін). Проектні пропозиції, що
не містять запланованої участі західних партнерів, не будуть розглядатися, як
такі, що не відповідають умовам конкурсу. До подання повної форми (15 липня
2016 року, відповідно до наведенного нижче розкладу) запропоновані
колаборатори мають надати підтвердження щодо своєї співпраці в рамках
зазначеного проекту.
ПРИМІТКА: Важливо, щоб потенційні колаборатори діяли за зазначеними
вище інструкціями і надсилали листи підтримки проектів та згоду на
співробітництво
безпосередньо
до
УНТЦ
за
адресою
www.stcu.int/west/recomendation
УНТЦ та НАН України будуть заохочувати максимально можливу участь
регіональних установ та вчених (тобто тих, що знаходяться поза межами Києва) у
запропонованих проектах. Міждисциплінарним проектам та проектам за участю
декількох інститутів буде надаватися перевага.
Пункт 1.19 Повної форми УНТЦ (планування стабільності) є ключовим
компонентом зусиль, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності
українських вчених в процесі здобуття гранту або комерційного фінансування
запропонованого проекту, пізніше для продовження запропонованої розробки. Це
означає, що в заявці має бути чітко зазначений очікуваний практичний результат
проекту.
Потенційним виконавцям проектів слід підготувати попередню заявку
українською мовою та до 20 травня 2016 року подати її на розгляд до Науковоорганізаційного відділу Президії НАН України для відбору експертними комісіями.
Зразок «короткої форми» для подання попередньої заявки розташований для
завантаження в додатку.
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Подальша процедура
За результатами внутрішнього розгляду коротких форм заявок експертними
комісіями НАН України (до 10 червня 2016 р.), автори відібраних заявок протягом
наступного місяця мають підготувати та подати до Науково-організаційного
відділу Президії НАН України повну форму заявки українською мовою (паперову
в 2-х примірниках та електронну версію) та англійською мовою (паперову та
електронну версію) для проходження Державної експертизи. Кінцевий термін подачі
повних форм заявок до НАН України - 15 липня 2016 р. Після проведення
Державної експертизи НАН України передає заявки до УНТЦ для проведення
наукової та технічної експертизи західними експертами. Одночасно наукова
експертиза за повними формами заявок проводиться і в НАН України. Форми подачі
заявок відповідають стандартним формам заявок УНТЦ для регулярних проектів і
розміщені на веб-сайті http://www.stcu.int/cis.grant/. Тексти Повних форм заявок,
переданих до НАН України та УНТЦ, є остаточним варіантом проекту і не
підлягають подальшому вдосконаленню під час проходження експертиз.
ПРИМІТКА 1: Заявникам, чиї пропозиції пройшли попередній відбір за
короткими формами, необхідно до 17 червня 2016 року надіслати e-mail
відповідальному за цей конкурс співробітнику УНТЦ Миколі Любіву
(mykola.lubiv@stcu.int) для присвоєння заявці відповідного номера. Повна форма
(файл) за отриманим номером буде передана менеджеру проекту для подальшого
опрацювання.
ПРИМІТКА 2: Формальний дозвіл Уряду України (висновок Державної
експертизи) робить можливим передачу повної форми заявки до УНТЦ для розгляду
західними експертами і запобігає присутності в заявці таких відомостей:
- інформації, що становить державну таємницю;
- секретної інформації, визначеної відповідними міжнародними правилами та
практикою нерозповсюдження збройних технологій, зокрема, щодо
радіоактивних речовин, ядерних технологій та іншої зброї масового ураження
та технологій балістичних ракет;
- особистої та ділової конфіденційної інформації, якщо на це немає дозволу
власників прав на цю інформацію.
Зазначений висновок Державної експертизи здійснюється в НАН України
централізовано для всіх відібраних за попередніми формами проектів, що
передаються до УНТЦ.
При подачі повних форм заявок до УНТЦ та НАН України для розгляду
можливості їх фінансування необхідно дотримуватися всіх звичайних вимог,
висвітлених та пояснених в інструкції до заповнення Повних форм та на веб-сайті
УНТЦ, за винятком наступного: передбачено, що проекти, затверджені до
фінансування, мають виконуватися протягом періоду, що не перевищує 24 місяці.
Наукова експертиза повних форм заявок
Отримані заявки проходять в УНТЦ короткий внутрішній розгляд на підтвердження
їх правильного оформлення (представлення всіх необхідних документів), після чого
передаються західним експертам на наукову та технічну експертизи. В цей же
термін наукова експертиза повних форм заявок здійснюється в НАН України.
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ПРИМІТКА: проекти будуть оцінюватися за наступними основними
критеріями:
1. Наукове обґрунтування проекту (новизна ідеї, науковий рівень, чіткість
викладення, наукові статті тощо).
2. Методологія проекту (обґрунтування, новизна методик досліджень та
устаткування).
3. Можливість (вірогідність) створення в результаті виконання проекту нових
технологій, розвиток (вдосконалення) існуючих, їх переваги.
4. Відповідність передбачених ресурсів очікуваним результатам (за часом
виконання, фінансуванням, технічними можливостями).
5. Вірогідність комерційного майбутнього результатів проекту.
6. Наявність зовнішньої зацікавленості у співпраці (листи колабораторів та листи
підтримки).
Після проведення експертизи всіма сторонами НАН України та УНТЦ
обмінюються такою інформацією на кожний поданий проект для прийняття
спільного рішення щодо їх фінансування :
1. аналіз наукової вагомості та значущості проекту
2. висновку щодо того, чи може мета проекту бути здійснена у вказані терміни
3. практичний аналіз кваліфікації та досвіду вчених, що братимуть участь у
виконанні завдань проекту
Закінчення експертизи експертами НАН України та УНТЦ передбачається в
листопаді 2016 р. Узгодження переліку проектів, відібраних до фінансування,
починаючи з 2017 року, визначається спільною робочою групою фінансуючих
сторін УНТЦ та НАН України протягом грудня 2016 року. Результати відбору
заявок затверджуються протягом грудня 2016 року на засіданнях Адміністративної
Ради УНТЦ та Президії НАН України відповідно.
Погоджено, що спосіб фінансування проектів за Програмою «Цільові
дослідження та розвиваючі ініціативи» буде здійснюватися у формі «дві угоди на
один проект». Одна угода буде укладатися між УНТЦ та інститутом(ами)виконавцем, друга – між НАН України та інститутом(ами)-виконавцем. Схема
розподілу коштів за кожною угодою буде визначатися в кожному випадку окремо,
але загальний принцип розподілу коштів буде таким, щоб отримати максимум пільг,
що має УНТЦ.
Розклад подання заявок на конкурс та їх розгляду
25 квітня 2016 р.

Оголошення конкурсу

20 травня 2016 р.
10 червня 2016 р.

Завершення подачі заявок за короткими формами
Оголошення результатів рейтингової оцінки проектів
експертними комісіями НАН України та повідомлення
учасникам наступного етапу конкурсу
Останній день для присвоєння в УНТЦ
(mykola.lubiv@stcu.int) номера заявки та отримання
зразку для оформлення повної форми

17 червня 2016 р.
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15 липня 2016 р.

Завершення подачі повних форм заявок до НАН України

05 серпня 2016 р.
26 серпня 2016 р.

Завершення проведення Державної експертизи
Завершення передачі повних форм заявок до експертів
від НАН України та УНТЦ
Завершення експертизи заявок та обмін результатами
експертизи
Засідання спільної робочої групи для обговорення
результатів експертизи та відбір проектів до
фінансування
Затвердження Адміністративною Радою та Президією
НАН України переліку проектів до фінансування,
оголошення результатів конкурсу
Початок фінансування затверджених проектів

листопад 2016 р.
грудень 2015 р.
грудень 2015 р.
Перший квартал
2017 р.
Грудень 2018 р.

Завершення виконання проектів

Інформація та спілкування в НАН України щодо зазначеного конкурсу:
Ольга Миколаївна Атаманенко, Тел.: 239-65-96, e-mail: atamanenko@nas.gov.ua
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Виставки
1
XIV Міжнародна спеціалізована виставка
ЕНЕРГЕТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ - 2016
8-10 листопада 2016
Організатори:
- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
- Міжнародний виставковий центр
Сьогодні, енергетичний фактор є визначальним у розвитку економічної ситуації в
Україні. Дефіцит паливно-енергетичних ресурсів в країні стимулює керівників,
відповідальних за прийняття рішень на національному, регіональному та місцевому
рівнях, до негайного проведення ефективних галузевих реформ, впровадження
енергоефективних технологій та широкомасштабних програм з енергозбереження на
підприємствах усіх секторів економіки.
У нових економічних умовах, XIV Міжнародна спеціалізована виставка
«Енергетика в промисловості - 2016» покликана стати центральним об'єднуючим
галузевим заходом для демонстрації досягнень у сфері виробництва
енергозберігаючого обладнання та інноваційних технологій, а також головною
консолідуючою подією для конструктивного діалогу бізнесу і влади, виробничої
кооперації промисловців і підприємців.
Виставка «Енергетика в промисловості», що проводиться в рамках
Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення
та майбутнє» за дорученням Кабінету Міністрів України та під егідою
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зберігає свої
лідерські позиції і визнання професійної спільноти, по праву вважається візитною
карткою енергетичної галузі України.
Учасники і відвідувачі виставки мають унікальну нагоду взяти участь в обговоренні
сьогодення і майбутнього вітчизняної енергетики, зустрітися з представниками
галузевої інтелектуальної та інженерної еліти - керівниками органів влади,
електрогенеруючих, електромережевих, енергопостачальних компаній, лідерами
електротехнічної
промисловості,
приладобудування,
енергетичного
машинобудування, провідними вченими, експертами, головними спеціалістами
підприємств різних галузей промисловості та інфраструктурних об'єктів,
фінансистами та інвесторами.
Перехід всіх сфер виробництва і споживання до стратегії енергозбереження
потребує активних дій підприємств щодо якнайшвидшого технологічного
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переозброєння та модернізації енергетичних господарств. Можливість «тримати
руку на пульсі» нових технологій і техніки, приймати правильні організаційні,
технологічні та технічні рішення нададуть фахівцям робота XIV виставки
«Енергетика в промисловості - 2016» та проведення III Всеукраїнського
семінару інженерів енергетиків.
Готовність задіяти свій інноваційний потенціал у виробничому процесі
продемонструють вітчизняні та зарубіжні учасники виставки: розробники,
виробники, постачальники нових технологій та ефективного електротехнічного і
енергетичного обладнання, світлотехніки, силової електроніки, кабельнопровідникової продукції, інформаційних технологій, засобів автоматизації.
Реалізувати практичні завдання оновлення енергетичних потужностей, підвищити
професійну кваліфікацію дозволить проведення ІIІ Всеукраїнського семінару
інженерів енергетиків. Фахівці зможуть ознайомитися з прогресивним досвідом
ефективного управління енергетичним господарством та застосування
енергозберігаючих технологій, запровадження методів і засобів зниження
енергетичних витрат на виробництві, підвищення ресурсу та ефективності роботи
енергетичного та електротехнічного обладнання, та іншими інноваційними
рішеннями.
Запрошуємо до участі в XIV Міжнародній спеціалізованій виставці
«Енергетика в промисловості - 2016», ІIІ Всеукраїнському семінарі інженерів
енергетиків, XIV Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс
України: сьогодення та майбутнє». Впевнені, що ключовими аргументами на
користь участі у найважливішій галузевій події 2016 року стануть реакція на
сьогоднішні виклики в енергетичній сфері, колективна відповідальність в подоланні
кризових явищ в українській енергетиці, високий статус і стратегічна важливість
ділових заходів, широке представництво провідних профільних фахівців нової
формації.
Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15,
станція метро "Лівобережна"
Контакти: т/ф (+38044) 201-11-57, 201-11-67, 201-11-78, 206-87-96
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua, energoprom@iec-expo.com.ua
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IX Міжнародна спеціалізована виставка
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.
ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА - 2016
8-10 листопада 2016
(відновлювана енергетика, альтернативні види палива,
енергоефективні та енергозберігаючі технології, обладнання, матеріали в енергетиці,
промисловості, будівництві, ЖКГ, АПК)
IX Міжнародна спеціалізована виставка «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.
ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА - 2016» - ключова подія на території
України в області ефективного використання паливно - енергетичних ресурсів,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відбудеться в
м. Києві 8 - 10 листопада 2016 року на найбільшому в Україні міжнародному
виставковому майданчику.
Організатор: ТОВ «Міжнародний виставковий центр», за підтримки Державного
агентства
з
енергоефективності
та
енергозбереження
України
(Держенергоефективності).
Ділова програма супутніх заходів включає Міжнародний інвестиційний бізнес форум з питань енергоефективності та альтернативної енергетики, а також
конференції, семінари, презентації, круглі столи.
Наша країна має вражаючий потенціал ринку регенеративної енергії та «зелених»
проектів і має одну з найпрогресивніших законодавчих баз у сфері відновлюваної
енергетики, що містить економічні преференції. Маючи функціональні завдання,
спрямовані на реалізацію державної Програми підвищення енергоефективності
економіки, широке впровадження чистих технологій в Україні і консолідацію
учасників
ринку
відновлюваної
енергетики,
Державне
агентство
з
енергоефективності та енергозбереження проводить єдиний в Україні
професійний захід у цьому напряму. За оцінками експертів, Міжнародна
спеціалізована виставка «Енергоефективність» викликає величезну зацікавленість у
професійного товариства, інвесторів і широкого кола фахівців.
Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15,
станція метро "Лівобережна"
Контакти:
тел.: (044) 201-1166, 206-8786, e-mail: energo@iec-expo.com.ua

